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Sak nr.: 26/21        Møtedato: 13.12.21 

      

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksopplysninger: 

Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet.  

Forslag til vedtak: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

VEDTAK: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

 

Snåsa den 14.12.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 27/21        Møtedato: 13.12.21 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Informasjon på tlf og epost 

- Prosjektering nytt anlegg ved Nåvatnet, byggesøknad og spillemiddelsøknad 

- Saksbehandling 

- Prosjektarbeid småviltadministrasjon 

- Oppdatering hjemmesider 

- GDPR 

- Rapportering tjenestesalg 

- Rapportering og fakturering elgjakt 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Kadaverregistreringer, sau og rein 

- Oppsyn småviltjakt og elgjakt, veiing elg 

- Flyttet solcelle mm Grisbakkhytta 

- Oppfølging hytter og båter 

- Nasjonalparkoppsyn 

- Oppsyn for Statskog 

- Bruarbeid Kvernsjøen 

 

Møter/befaringer: 

- Møter ifm byggesøknad Nåvatnet 

- Møter ifm prosjekt småviltadministrasjon 

- Møte med SNO rovvilt 

- Møte bestillingsdialog tiltak nasjonalpark 

- Møte med NTE 

- Møte i FAU 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Oppsummering av småviltjakta og elgjakta 2021 på statsallmenningen 

- Evaluering fjellstyrets småviltadministrasjon 

- Foreløpig oppsummering av prosjekt småviltadministrasjon 

- Bruk av helikopter for frakt av utstyr/bagasje, klagebehandling 

- Regnskapsrapport pr. desember 2021 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

Snåsa den 14.12.21 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 28/21        Møtedato: 13.12.2021

         

Saksbehandler: Lisbeth Aassve       Arkiv nr.  

Regulering av priser på hytteleie 

Saksopplysninger: 

Bruken av fjellstyrets hytter har økt mye de siste årene, og det medfører et økende behov for 

drift, vedlikehold og renhold. Mye bruk utover høsten og om vinteren gjør at det går mer ved 

på hyttene. På grunn av covid-19 har det også i år vært ekstra stort behov for renhold og 

ettersyn på hyttene. 

 

De fleste av fjellstyrehyttene ligger ved vann, hvor de som har hytta disponerer båt i vatnet. 

Ved noen hytter er det i tillegg motor med bensin på båten (Langvasshytta, Andorsjøhytta og 

Skjækerhytta), der dette følger med i prisen når en leier hytta. Tidligere hadde alle 

fjellstyrehyttene, med unntak av den lille hytta i Ytre Bangsjøan, lik prissetting. I fjor ble det 

for første gang differensiert på de ulike hyttene, ut fra standard, etterspørsel og om det følger 

med båtmotor og bensin på hytteleia. Det har tidligere år vært prisforskjell på vinterleie 

(01.11 – 30.04) og sommerleie (01.05 – 13.09) i tillegg til regulert periode og høst/høgsesong. 

 

Følgende priser er gjeldende for fjellstyrehytter nå: 

 

  (01.05-13.09) (25.09-31.10) (01.11-30.04) (14.09-24.09) 

Fjellstyrehytte Sommer  Sept-okt Vinter Regulert periode, 5 døgn 

Andorsjøhytta 950 1 400 1 050 10 500 

Langvasshytta (ny) 950 1 400 1 050 10 500 

Skjækerhytta 950 1 400 1 050 10 500 

Ryplihytta 850 1 300 1 050 10 500 

Nåvasshytta 850 1 300 1 050 10 500 

Grisbakkhytta 850 1 300 950 9 500 

Roktsjøhytta 850 1 300 950 9 500 

Dalvasshytta 850 1 300 950 9 500 

Øydingshytta 850 1 300 950 9 500 

Kvernsjøhytta 850 1 300 950 9 500 

Ytre Bangsjøhytta 600 900 800 6 000 

Øvre Bangsjøhytta 600 900 800 6 000 

 

 

 

Vurdering: 

Prisutviklingen bør følge fjellstyrenes kostnadsøkninger generelt, og gi grunnlag for 

vedlikehold, investeringer og drift av hyttene. Vi bør fortsette med et prissystem som 

differensierer på hyttene, blant annet ut fra standard, etterspørsel og om det følger med 

båtmotor og bensin på hytteleia. Vi ser også at det brukes nesten like mye ved i 

sommersesongen som i vintersesongen på flere hytter, og at det derfor burde vært lik pris 

sommer og vinter.  

 

Det er satt opp forslag til følgende prismatrise: 
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  (01.05-13.09) (25.09-31.10) (01.11-30.04) (14.09-24.09) 

Fjellstyrehytte Sommer  Sept-okt Vinter Regulert periode, 5 døgn 

Andorsjøhytta 1 100 1 400 1 100 10 500 

Langvasshytta 1 100 1 400 1 100 10 500 

Skjækerhytta 1 100 1 400 1 100 10 500 

Ryplihytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Nåvasshytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Grisbakkhytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Roktsjøhytta 950 1 300 950 9 500 

Dalvasshytta 950 1 300 950 9 500 

Øydingshytta 950 1 300 950 9 500 

Kvernsjøhytta 950 1 300 950 9 500 

Ytre Bangsjøhytta 800 900 800 6 000 

 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar nye priser for leie av fjellstyrehytter fom. 1. januar 2022, etter følgende 

prismatrise: 

 

  (01.05-13.09) (25.09-31.10) (01.11-30.04) (14.09-24.09) 

Fjellstyrehytte Sommer  Sept-okt Vinter Regulert periode, 5 døgn 

Andorsjøhytta 1 100 1 400 1 100 10 500 

Langvasshytta 1 100 1 400 1 100 10 500 

Skjækerhytta 1 100 1 400 1 100 10 500 

Ryplihytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Nåvasshytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Grisbakkhytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Roktsjøhytta 950 1 300 950 9 500 

Dalvasshytta 950 1 300 950 9 500 

Øydingshytta 950 1 300 950 9 500 

Kvernsjøhytta 950 1 300 950 9 500 

Ytre Bangsjøhytta 800 900 800 6 000 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert, og det ble framsatt et omforent forslag om at Roktsjøhytta burde ligge på 

samme prisnivå som Grisbakkhytta, da det er sammenlignbare hytter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar nye priser for leie av fjellstyrehytter fom. 1. januar 2022, etter følgende 

prismatrise: 

 

  (01.05-13.09) (25.09-31.10) (01.11-30.04) (14.09-24.09) 

Fjellstyrehytte Sommer  Sept-okt Vinter Regulert periode, 5 døgn 

Andorsjøhytta 1 100 1 400 1 100 10 500 

Langvasshytta 1 100 1 400 1 100 10 500 

Skjækerhytta 1 100 1 400 1 100 10 500 

Ryplihytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Nåvasshytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Grisbakkhytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Roktsjøhytta 1 050 1 300 1 050 10 500 

Dalvasshytta 950 1 300 950 9 500 

Øydingshytta 950 1 300 950 9 500 

Kvernsjøhytta 950 1 300 950 9 500 

Ytre Bangsjøhytta 800 900 800 6 000 

 

 

 

 

Snåsa den 14.12.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 29/21        Møtedato: 13.12.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Årsplan og budsjett for 2022 

Saksdokumenter: 

- Forslag til årsplan 2022  

- Forslag til budsjett 2022 

Saksopplysninger/vurderinger: 

Ordinære driftsoppgaver ute og inne, som i stor grad er de samme hvert år, er oppsatt i 

årsplanen for å synliggjøre disse arbeidsoppgavene. Av erfaring vet en at det dukker opp saker 

og oppdrag som må prioriteres, uansett om de står på en årsplan eller ikke. En årsplan vil 

derfor være en prioritering av oppgaver som bør utføres, men der andre uforutsette 

saker/oppdrag kan gjøre at oppgaver på årsplanen blir utsatt. Fjellstyrets primæroppgaver ift 

fjelloven må prioriteres. 

 

I forbindelse med koronasituasjonen ble det i 2021 gitt et ekstraordinært løft på 

refusjonsordningen for fjellstyrene gjennom Landbruks- og matdepartementet (LMD). Posten 

ble økt fra ca. 10 mill. til 15. mill. For Snåsa fjellstyre utgjorde dette en økning fra kr 

451 000,- til kr 667 000,- i 2021. I nasjonalbudsjettet for 2022 er denne økningen borte, og 

posten er tilbake på ca. 10 mill.  

 

Fjellstyrets bemanning ble økt fra ca. 3,1 til 3,6 årsverk i 2021. Bakgrunnen for dette var blant 

annet behovet for en økt administrativ ressurs, prosjektledelse og bistand til øvrige 

driftsoppgaver i fjellstyret. 3,6 årsverk er videreført i budsjettforslaget for 2022. Fjellstyret har 

ikke fått kompensert for denne stillingsøkingen gjennom den ordinære oppsynsrefusjonen fra 

LMD. Selv med økt bemanning er det fortsatt stor arbeidsbelastning for enkelte ansatte. 

Utviklingen i refusjonsposten har mye å si for hvordan fjellstyret kan regulere 

bemanningssituasjonen framover. Regjeringspartiene har sagt at de ønsker en permanent 

økning av posten, men det kan tidligst skje i revidert budsjett for 2022. I framlagt 

budsjettforslag for 2022 er det ikke budsjettert med økte refusjonsmidler. 

 

Det er planlagt prosjektering og søknad om finansiering på frilufts-/tilretteleggingsprosjekt i 

2022. Avhengig av hva man klarer å oppnå av finansiering, må det tilpasses med 

stillingsutvidelse/prosjektledelse. 

 

Salg av tjenester fra fjelloppsynet har blitt stadig viktigere for fjellstyrets økonomi. 

Tjenestesalget må derfor fortsatt prioriteres. 

 

Noen kommentarer til budsjettforslaget for 2022: 

 

Inntekter: 

- Tjenestesalg SNO: Det budsjetteres med omtrent samme oppdragsmengde. 

- Nasjonalparkstyret: Andre år av flerårig prosjekt fra hovedinnfallsporten i 

Grønningen, stiforbedring mot Heggsjøene, evnt. bru Storsteinelva 

- Småviltjakt og fiske: Fortsatt relativt høyt jakttrykk, men forventer 

bestandsnedgang og noe redusert jakttrykk. Fiske stabilt. 

- Storviltjakt: Forventes omtrent samme avskyting 
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- Hytteutleie/båtutleie/fiske: Forventes stabilisering noe under dagen nivå. Fortsatt 

relativt høyt trykk som følge av korona og nye reisevaner 

- Tilskudd: Grunneierfondsmidler  

 

Kostnader: 

- Normal lønnsvekst  

- Samme stillingsstørrelser som 2021 

- Reduserte pensjonskostnader, bruk av fond mm 

-     Reduserte avskrivninger 

-     Reduserte provisjonskostnader  

 

Investeringer: 

- Bytte 2 snøscootere 

- Sikringsbu Nåvatnet 

- Øvrige investeringer ift tariff/HMS diskuteres i FAU 

 

Forslag til vedtak: 

Årsplan og budsjett for 2022 vedtas som det er framlagt. 

 

Styrets behandling: 

Årsplan og budsjett ble gjennomgått. Etter forslag fra FAU ble det oppsatt innkjøp av en 

lengre kapellhenger under Investeringer (ca. 70 000 eks. mva).  

 

VEDTAK: 

Årsplan og budsjett for 2022 vedtas som det er framlagt, med tillegg av innkjøp kapellhenger.  

 

 

 

Snåsa den 14.12.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 30/21        Møtedato: 13.12.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Videre ordning for Øvre Bangsjøhytta 

Saksdokumenter: 

- Forslag til avtale med NTE  

- E-post fra Murbrekkfjellet beitelag 

Saksopplysninger: 

Snåsa fjellstyre kjøpte hytta ved Jøremsetervollen i Øvre Bangsjø av Snåsa skogforvaltning 

for 200 kr i 1953. Det fulgte også naust med på handelen. Denne hytta lå på andre sida av 

vollen i forhold til der dagens hytte står. Den nye hytta og uthuset ble bygd i 1981.  

 

NTE flyttet naustet til ny tomt anvist av fjellstyret etter regulering av Bangsjøene. I årene etter 

reguleringa ble massene under dette naustet veldig utsatt for erosjon, og NTE var med på å gi 

tilskudd til bygging av nytt naust. Dette ble bygd i 1998. Det var et felles naust og prosjekt 

mellom Snåsa- og Grong fjellstyre. 

 

Utbygging av Bangsjøene skjedde 1968-69. Sjøene ble regulert og dette medførte store 

vannstandsforskjeller. Det igjen førte til erosjon langs vannkanten. Området ved 

Bjønndalsbekken som renner ut ved hytta er spesielt usatt for erosjon. NTE har i avtale med 

Snåsa fjellstyre påtatt seg ansvaret med å flytte hytta lenger inn på vollen.  

 

Dagens hytte og uthus er i relativt dårlig teknisk stand. Det ble brukt leca til pilarer. Denne 

viste seg etter ei tid å være feilprodusert Dette har ført til at noen pilarer er sprukket. Det er 

taklekkasje ved pipa. Erosjonsutviklingen ved Bjønndalsbekken fortsetter nærmere og 

nærmere hytta. 

 

Årlig utleie på Øvre Bangsjøhytta har ligget på ca. 17 døgn i snitt siste 5 år, og det er den 

minst brukte hytta hos fjellstyret. Det er ikke solcelle på hytta, og inventaret er relativt 

nedslitt. Hytta har vært stengt for utleie i 2021. 

 

Fjellstyret hadde befaring til Øvre Bangsjøhytta den 19. mars 2021 Det ble diskutert ulike 

strategier videre for hytta. Før styret konkluderte ville man gjennomgå avtalen med NTE om 

videre tiltak på hytta. Administrasjonen har nå hatt møte med NTE. NTE ønsker å avslutte 

sine videre forpliktelser ovenfor Snåsa fjellstyre og Øvre Bangsjøhytta, ved at det utbetales et 

engangsbeløp til fjellstyret. Forslag til avtale er vedlagt saken. 

 

Vurderinger: 

Fjellstyret har tre hytter til utleie i Søndre Bangsjø statsallmenning (Kvernsjøhytta, Øvre 

Bangsjøhytta og Ytre Bangsjøhytta). Også på Ytre Bangsjøhytta må det tas noen grep om få 

år, da den begynner å bli i dårlig teknisk stand. Fjellstyret har ved flere anledninger diskutert 

videre skjebne for Bangsjøhyttene, og både bruk og tilgjengelighet tilsier at det er Ytre 

Bangsjøhytta det bør satses videre på ved Bangsjøan. 

 

Forslag til avtale med NTE om opphør av deres forpliktelser ovenfor Øvre Bangsjøhytta, 

legger ingen føringer på hva fjellstyret må gjøre videre med hytta. Ut ifra de diskusjoner som 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

har vært i fjellstyret, og innspill som har kommet fra Murbrekkfjellet beitelag, står man igjen 

med følgende alternativer for Øvre Bangsjøhytta: 

 

1. Hytta og uthus rives og fjernes. Naustet beholdes. 

2. Hytta beholdes som den er, uten flytting, og leies ut på langtidsleie (åremålsleie). 

3. Hytta beholdes som den er, uten flytting, og tilbys til bruk av beitelaget. 

 

Åremålsleie av fjellstyrehytter er prinsipielt vanskelig å anbefale, da det innebærer en viss 

privatisering av ei allmenningshytte. Dette vil undergrave fjellovens intensjon om å få sette 

opp hytter i statsallmenningen, for at alle bruksberettigede skal kunne få benytte bruksrettene 

i området.  

 

Murbrekkfjellet beitelag har meldt inn behov for husvære i denne delen av statsallmenningen. 

Selv om Øvre Bangsjøhytta ligger utenfor beitelagets utviste område, er det behov for 

overnattingsplass i forbindelse med sanking av streifdyr. I stedet for at hytta rives 

umiddelbart, vil den kunne tjene behovet for slik overnatting i noen år, før den eventuelt 

saneres. Det må i såfall gjøres nærmere avtale mellom fjellstyret og beitelaget som slik bruk. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Med bakgrunn i tidligere avtale med NTE om deres forpliktelser vedrørende 

erosjonssikring av Øvre Bangsjøhytta, inngår Snåsa fjellstyre ny avtale med NTE som 

vedlagt i denne saken. NTE sine forpliktelser ovenfor Snåsa fjellstyre og Øvre 

Bangsjøhytta er med det opp- og avgjort. 

 

2. Før fjellstyret eventuelt vedtar rivning av Øvre Bangsjøhytta, avklares det nærmere 

med beitenæringa i området om behov og interesse for bruk av hytta i forbindelse med 

gjeting og tilsyn. Avtale om slik bruk skal framlegges fjellstyret for godkjennelse. 

 

VEDTAK: 

1. Med bakgrunn i tidligere avtale med NTE om deres forpliktelser vedrørende 

erosjonssikring av Øvre Bangsjøhytta, inngår Snåsa fjellstyre ny avtale med NTE som 

vedlagt i denne saken. NTE sine forpliktelser ovenfor Snåsa fjellstyre og Øvre 

Bangsjøhytta er med det opp- og avgjort. 

 

2. Før fjellstyret eventuelt vedtar rivning av Øvre Bangsjøhytta, avklares det nærmere 

med beitenæringa i området om behov og interesse for bruk av hytta i forbindelse med 

gjeting og tilsyn. Avtale om slik bruk skal framlegges fjellstyret for godkjennelse. 

 

 

Snåsa den 14.12.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 31/21        Møtedato: 13.12.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Risikoprofil for fjellkassens midler 

Saksdokumenter: 

- E-post fra rådgiver Sparebank1 SMN 

Saksopplysninger: 

Snåsa fjellstyre har en kapitalbeholdning i banken (fjellkassen) på ca. 5 mill. kr. Dette 

samsvarer bra med anbefalingen fra Norges fjellstyresamband om å ha ca. en års omsetning 

på bok, for å kunne være rustet mot uforutsette kostnader eller inntektstap. 

 

Det ligger til fjellstyret å avgjøre risikoprofilen på plassering av fjellkassens midler. I dag er 

det avsatt ca. 1,7 mill. kr i plasseringskonto med noe bedre rentebetingelser enn ordinær 

sparekonto. Midlene er tilgjengelige med 2 måneders varsel. 

 

Vurderinger: 

Ved forvaltning av fjellkassen må man ta hensyn til fjellstyrets likviditet. Driftsåret er slik at 

utgiftene stort sett er fordelt over hele året, mens de største inntektene kommer i siste halvår. 

Det må også tas hensyn til at det skal avsettes midler til forskuttering av større byggeprosjekt. 

 

Det er innhentet en foreløpig anbefaling på plassering fra Sparebank1, hvor utgangspunktet er 

en lav risikoprofil med fordeling i 25 % aksjefond og 75 % rentefond. Historisk skal dette gi 

bedre avkastning på midlene enn ved plassering i konto, samtidig som det har lav risiko for 

tap. Plasserte midler er tilgjengelige i løpet av få dager.  

 

Det foreslås at det delegeres til styrets leder og daglig leder å avgjøre hvor mye av 

fjellkassens midler som skal avsettes innenfor denne risikoprofilen, basert på 

likviditetssituasjonen de kommende 2-3 år. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre ønsker å plassere noe av fjellkassens midler med lav risikoprofil i aksje- og 

rentefond, med 25 % i aksjefond og 75 % i rentefond som et utgangspunkt. Det delegeres til 

styreleder og daglig leder å fastsette nærmere beløp som avsettes, i samråd med bankens 

rådgiver. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert, og det var enighet om å utsette saken. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

 

Snåsa den 14.12.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 


